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1. Scurta descriere a proiectului 

 

Existând o necesitate de a valorifica tehnologiile și serviciile Smart Grid, se dorește crearea 

unei platforme software standardizate, având ca principala caracteristica, interoperabilitatea. 

Proiectul FISMEP răspunde următoarelor provocări: 

• creșterea flexibilității sistemului energetic astfel încât acesta sa poată pe scara din ce in ce 

mai larga electricitatea produsa din resursele regenerabile de energie, acestea având 

caracter intermitent si nepredictibil, cat si gestionarea interacțiunii cu acestea. FISMEP va 

deveni o extensie a platformei software deja creata, prin introducerea unor noi servicii in 

domeniul gestionarii rețelelor de distribuție. Testele ce vor fi făcute in Romania vor oferi 

soluții in aceasta direcție. Scenariile caracteristice viitorului sistem energetic care va 

include, de exemplu, rețele in tensiune continua (DC) medie, vor fi testate in Aachen, 

Germania. 

• creșterea capacitații rețelelor electrice astfel încât sa poată susține un grad de penetrare 

mare al energiei din resurse regenerabile in retelele de distributie, in conditii de 

incertitudine asociate atât disponibilității resurselor cit si de utilizare optima a 

infrastructurii, cu soluții pentru piața de energie electrica. O piață de energie electrica ce 

poate funcționa la diferite niveluri de tensiune (transport versus distribuție) poate promova 

soluții ce duc la o dinamizare a producție de energie electrica dar si a infrastructurii de  

transport. Monitorizarea avansata a rețelei, in cadrul testării din Romania, se va face cu 

soluții inovative bazate pe sisteme de măsurare sincronizate, de exemplu, echipamente de 

masurare a fazorilor (PMU). 

• corelarea informațiilor, a serviciilor si a arhitecturilor de piața astfel încât sa se poată 

extinde liberalizarea piețelor de servicii si produse energetice in același timp cu 

participarea activa a consumatorilor. FISMEP înseamnă implementarea serviciilor. Este 

important pentru sectorului energetic ca dezvoltarea acestor servicii sa nu fie îngrădita de 

domeniul si aplicatiile ICT, obieciv ce va fi implementat in  FISMEP. Testările din Suedia 

se vor axa pe rezolvarea acestei provocări, in special in implicarea consumatorilor prin 

interacțiune directa si adaptare centralizata a acestora. 

Obiectivele principale ale proiectului FISMEP, așa cum se prezinta in Fig. 1. sunt: 

• Implementarea unei arhitecturi software de tip open source pentru Sisteme Energetice 

Inteligente. 

• Demonstrarea ca platforma propusa are un impact real asupra sistemului energetic prin 

testarea in diferite noduri ale sistemului European . 

• Crearea unei baze de utilizatori ai platformei printr-o activitate de diseminare in acord cu 

procesul de dezvoltare. 

• Menținerea si dezvoltarea platformei si după terminarea proiectului in direcția de 

standardizare europeana.  
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Toate provocările expuse mai sus si activitatile subsumate  obiectivelor proiectului se vor face prin 

colaborarea activa in cadrul consortiului: 

• RWTH Aachen University, Germania, coordonator al proiectului; 

• FEN GmbH, Germania; 

• Universitatea „POLITEHNICA” din București, Romania; 

• Energo Bit, Romania; 

• Universitatea Tehnica Chalmers, Suedia; 

• E.ON Sverige AB, Suedia; 

• Municipalitatea din Malmo, Suedia. 

 

2. Proiectul FISMEP in contextul Smart Grid Era Net Plus 

 

Pentru a se atinge obiectivul creării unei platforme software standardizate, proiectului FISMEP 

se bazează pe activitățile de cercetare desfășurate la nivel european în ultimii ani, iar proiectul 

FINESCE finanțat în faza II a FI-PPP reprezintă o referință in dezvoltarea proiectului FISMEP. 

Ca obiectiv final al proiectului FINESCE, au fost atinși primii pași de dezvoltare a unei platforme 

de servicii de tip open-source middleware integrata in cloud, denumita Smart Energy Platform, 

care are ca scop sprijinirea si integrarea modelelor de afaceri ale diferiților actori din domeniul 

sistemelor inteligente de energie. Această platformă a fost testata în 7 locații în cadrul FINESCE; 

obiectivul principal al proiectului FISMEP este acela de a extinde performantele platformei, prin 

integrarea măsurărilor din nodurile rețelelor electrice de distributie din Romania, Germania si 

Suedia, în condiții de operare compatibile cu evoluția sistemelor electroenergetice din ultimii ani. 

Se urmărește abordarea a două aspecte: implicarea activa a clienților in gestionarea transferului de 

energie  și protocoalele de comanda (manevre) asupra elementelor din rețeaua de distribuție. 

Figura 1. Prezentarea conceptului FISMEP 
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FISMEP urmărește sa devina platforma de referință pentru servicii de tip Smart Energy, oferind 

companiilor europene un avantaj important în ceea ce privește implementarea rapidă a soluțiilor 

inovatoare de tip Smart Grid. Plecând de la această viziune, platforma FISMEP bazata pe o 

arhitectură orientata către servicii își propune sa transforme sectorul energetic, integrând 

potențialele mecanisme de piață cu cele de operare in condiții de optimizare. Platforma software 

va fi un sistem care include mai multe subsisteme si funcții, capabil să integreze diferitele soluții 

disponibile pe piață. Scopul este acela de a extinde setul de „use case-uri” deja disponibile și de a 

exploata diversele surse de informație, pentru a consolida experiența la nivel european utilizabila 

și în cadrul Comunității de cunoaștere (Knowledge Community) din cadrul ERA-Net, pentru a 

crește gradul de conștientizare, adoptare și sprijinire in Europa a soluțiilor de tip „cloud” dedicate 

sistemelor electroenergetice. Pentru România, acest proiect va avea un impact ridicat, demonstrând 

pentru prima dată fezabilitatea monitorizării rețelei utilizând o platformă open source, unde datele 

de măsurare provenite de la diferite surse pot fi agregate inteligent, in scopul creării premiselor 

adoptarii serviciilor din sfera energiei. 

 

3. Tehnologia FIWARE 

 

Platforma FIWARE oferă un set simplu dar foarte puternic de IPA (Interfate de Programare a 

Aplicației – API – Application Programming Interfaces) care sa simplifice dezvoltarea in cat mai 

multe sectoare a așa-numitelor aplicații inteligente. Specificațiile si descrierea acestor APIs sunt 

publice si gratuite. Pe lângă acestea, sunt disponibile in mod open-source referințe si modele de 

implementare ale fiecărei componente FIWARE, astfel ca viitorii utilizatori FIWARE vor putea 

intra pe piață cu costuri minime. FIWARE Lab este un mediu de tip „sandbox” unde au loc 

experimente si inovări bazate pe tehnologiile FIWARE. Astfel, antreprenori si dezvoltatori își pot 

testa aplicațiile bazate pe tehnologie FIWARE, utilizând date publicate de către orașe si alte 

organizații. FIWARE Lab este dezvoltat geografic pe o rețea distribuita compusa din noduri, dând 

posibilitatea unei game largi de experimente. 

Structura si esența platformei FIWARE sunt date de așa numitele „Generic Enablers” (GE), 

care oferă un număr de funcții cu caracter general printr-o interfața API bine definita, facilitând 

dezvoltarea aplicațiilor inteligente in mai multe sectoare. Ele vor constitui baza arhitecturii 

asociate aplicației. Specificațiile acestor GEs cu interfețe API oferite de FIWARE sunt publice si 

gratuite. Se pot implementa folosind referințe de tip open-source, sau folosind o implementare 

alternativa ale fiecărui GE in Arhitectura FIWARE. Exemple de astfel de GE sunt 

• Managementul Datelor, care permite: acces usor, colectarea, procesarea, publicarea si 

analiza informațiilor din setul de date, pe scara larga; 

• Serviciul de tip Internet of Things (IoT). Acesta permite căutarea, disponibilitatea, 

accesibilitatea si utilizarea lucrurilor conectate; 

• Interfața web avansata pentru utilizator; 

• Securitate. In acest context, livrarea si utilizarea serviciilor trebuie sa fie de încredere prin 

îndeplinirea cerințelor de securitate si protejarea datelor cu caracter privat; 

• Interfața dintre rețea si echipamente.  

• Arhitectura pentru aplicații / servicii; 

• Stocarea in Cloud. 
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Pe lângă aceste GEs, catalogul FIWARE include si legături către alte cataloage de produse care 

prezinta informații despre GEs specifice anumitor domenii, care se pot combina cu acestea 

conducând astfel la realizarea scopului general final. Pentru domeniul energetic, catalogul de 

referință este dat de GEs dezvoltate in cadrul proiectului FINESCE. 

 

4. Obiective etapa 2 ( 16 dec. 2017 – 15 dec. 2018) 

 

Echipa proiectului, formată din: prof. dr. ing. Mihaela Albu, prof. dr. ing. Răzvan Măgureanu, 

conf. dr. ing. Mihai Sanduleac, conf. dr. ing. Viorel Petre, s.l. dr. ing. Ana-Maria Dumitrescu, as. 

univ. drd. ing. Radu Plămănescu (care începând cu luna mai 2018 este primul roman membru al 

fundației de cercetare al tehnologiei FIWARE), as. cerc. ing. Răzvan Roman, as. cerc. Ana Micu, 

cerc. ing. Adriana Dumitrescu, a efectuat în perioada de desfășurare a proiectului pentru anul 2018 

(16 decembrie 2017-15 decembrie 2018) activități de cercetare-dezvoltare a unei aplicații 

funcționale de integrare a datelor de la contoare inteligente (SMX) in contextul platformei si 

tehnologiei Fiware dar si participare la activități științifice, având următoarele obiective si in cadrul 

Act. 2.2 si Act 3. (A) din propunerea de proiect: 

 

• Instalarea echipamentelor de măsurare sincronizata in rețeaua MicroDERLab: 

microPMU; analizorului ELSPEC, PQube3-PM1 si software de integrare a 

informațiilor de măsurare; 

• Achiziționarea, vizualizarea, parametrizarea si instalarea echipamentelor de măsurare 

sincronizata (PMU, microPMU), a analizoarelor (Elspec G4430 si PQube-PM1), a 

modulelor de curent conectare directa si a senzorilor de curent de tip cleste de curent; 

• Proiectarea interfețelor SMX, prin elaborarea software dedicat si testarea functionarii 

acestuia. 

• Extinderea funcțională a serverelor de date ce vor fi utilizate pentru derularea 

proiectului (rack cu climatizare); 

• Îmbunătățirea funcționarii serverelor dar si creșterea performantelor acestora printr-un 

număr sporit de “hard-diskuri de memorie”; 

• Activități suport, participarea la cursuri, vizite de lucru, conferințe științifice, training 

specific platforma Fiware, contribuții la grupurile de lucru de standardizare; 
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Figura 2. Standul de lucru - instalarea echipamentelor 

Figura 3. Interfața SMX de monitorizare in 

timp real a parametrilor de rețea. 
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5. Rezumatul etapei 

 

Campania de măsurări si achiziție de date, care vor fi integrate in platforma Fiware, se va 

desfășura utilizând rețeaua de măsurare sincronizată creată în perioada de raportare. Acestă reţea 

are ca element central cele patru unități de măsurare sincronizată marca Arbiter, o unitate de 

masurare sincronizata MicroPMU, si o instalație mobilă de măsurare sincronizată ce are la bază o 

unitate de măsurări sincronizate marca SEL. 

 

 

 
Figura 5. Configurare echipament SEL - 487E 

 

Această instalație a fost proiectată și creată special pentru proiectul FISMEP. Campania de 

măsurări se desfășoară atât în cadrul laboratoarelor Universității POLITEHNICA din București 

(Facultatea de Inginerie Electrică şi Facultatea de Energetică) cât şi în condiții de exploatare în 

cadrul stațiilor de transformare Electrica de la Galați (20/0.4 kV), Sibiu (400/220/110/20 kV), și 

Brașov (400/110/6 kV). În prezent, laboratorul MicroDERlab se numără printre cele mai dotate 

laboratoare de cercetare pe plan european în ceea ce privește numărul de PMU-uri (4 echipamente 

tip Arbiter 1133A Power Sentinel, doua echipament MicroPMU de tip PSL și un echipament tip 

SEL -487E) capabile să fie incluse în aplicații mobile, permițând grupului să ofere servicii de 

Figura 4. Prezentare echipamente, MicroPMU si PMU 
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măsurare sincronizată pentru toți operatorii de distribuție și transport din sistemul național 

energetic folosind platforma Fiware. 

Echipamentele PMU au fost instalate pe liniile electrice ale statiilor de 110 kV si 20 kV in zona 

unde exista o importanta pondere de surse regenerabile de energie (panouri fotovoltaice cat si 

turbine eoliene). O noutate in aplicatiile PMU este aceea de monitorizare a calitatii energiei 

electrice. Achizitia datelor din punctele unde sunt instalate echipamentele este esentiala pentru 

crearea unei piete de energie care poate fi folosita pe niveluri de tensiune. In cadrul acestei etape 

au fost gandite si redactate cerintele viitoarei platformei care se va baza pe tehnologia FIWARE si 

care va integra datele provenite de la echipamentele de masurare. Astfel, primul pas a fost stabilirea 

secventei de date ce va fi trimisa catre platforma cat si structura fisierelor de date ce vor fi extrase 

din platforma „cloud”, si anume sub forma: 

• Stampila de timp (in format UTC);  

• frecventa [Hz]; 

• viteza de schimbare a frecventei (ROCOF); 

• tensiunile de faza – valori efective [V]; 

• defazajul tensiunilor de faza [grade]; 

• intensitatea curentului pe fiecare faza – valori efective [A];  

• defazajul curentilor pe fiecare faza [grade]; 

• amplitudinea componentelor de tensiune - secvența pozitiva, negativa si zero (3 valori 

efective, in V); 

• defazajul componentelor de tensiune - secventa pozitiva, negativa si zero (3 valori in 

grade); 

• amplitudinea componentelor de curent - secventa pozitiva, negativa si zero (3 valori 

efective, in A);defazajul componentelor de curent - secventa pozitiva, negativa si zero (3 

valori in grade); 

Funcționarea standardizata a echipamentului de tip PMU este prin asigurarea comunicației cu 

modulul de concentrator de date tip „openPDC” ; acesta este un program instalat pe un server 

local (UPB) capabil sa integreze datele provenite de la mai multe echipamente PMU, sa le sorteze 

si sa poate crea pentru utilizator un fișier cu datele cerute. In acest moment, pentru pachetul de 

lucru in care este implicat direct UPB, vizualizarea, descarcarea fisierelor cat si interogarea datelor 

pe care „openPDC” le stochează se face folosind programul „Historian View”. Acest program 

permite utilizatorului sa descarce un fisier de tip .csv. Protocolul de comunicatie folosit pentru ca 

un echipament sa trimite date catre „openPDC” in cadrul campaniei de masuratori desfasurate de 

UPB este descris in standardul C37.118. Mai mult decat atat, „openPDC” poate furniza lista 

echipamentelor de tip PMU in care este specificat numele asociat fiecarui echipament cat si locatia 

in care aceasta este instalat. O data conectat la PDC, un echipament PMU va incepe transmiterea 

datelor indiferent daca PDC are conexiune catre platforma de tip „cloud”. Asadar se pot pierde 

date deoarece un echipament PMU nu are posibilitatea primirii unui mesaj de confirmare a primirii 

datelor de catre PDC, si nici posibilitatea stocarii datelor in memoria acestuia. In acest context, au 

fost stabilite 2 directii de implementare si cercetare a posibilitatilor de integrare a datelor de la 

echipamente PMU catre platforma „cloud” bazata pe FIWARE: 

1. Comunicatie PMU-PDC-FIWARE Cloud  
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2. Eliminare PDC si crearea unui „driver” care sa comunice cu PMU si apoi sa transmită 

printr-un limbaj specific tehnologiei FIWARE datele in baza de date creata in mediul 

„cloud”.  

În plus, membrii echipei proiectului au participat în cadrul mai multor conferințe pe teme 

conexe platformei si tehnologiei Fiware, de familiarizare cu platforme de integrare pentru IoT, 

training specific platforma Fiware dar si alte aplicații pentru viitoarele platforme ale orașelor 

inteligente. Aceste conferințe sunt:  

• „IEEE ISEEE 2018 – The 5th International Symposium on Electrical and Electronics 

Engineering” organizat la București, Romania. Au participat din echipa proiectului Ana-

Maria Dumitrescu si Radu Plămănescu( care a prezentat lucrarea cu titlul „Voltage control 

in low voltage campus distribution with high PV penetration”, lucrarea bazata pe datele 

extrase de la echipamentele instalate in laboratorul EB105);  

• „2018 Bucharest Microgrid Symposium” organizat la București in perioada 2-6 septembrie 

2018. Au participat din echipa proiectului Mihaela Albu, Ana, Radu Plămănescu care a 

prezentat lucrarea cu titlul „Real-Time Simulation of small – scale power grids using 

Hardware in-the-loop and Software in-the-loop experiments based on Fiware 

Technologies”, Răzvan Măgureanu, Ana-Maria Dumitrescu si Mihai Sanduleac (care a 

avut o interventie in panel-ul desinat Comunităților Locale de Energie). 

• „Regional South East European Conference 2018 – RSEEC 2018” organizat la București 

in perioada 3-5 octombrie 2018 (a participat din echipa proiectului Radu Plămănescu unde 

a prezentat lucrarea „Real-Time simulation of low voltage distribution grid using software 

in-the-loop experiments based on cloud solutions and Fiware Technologies”); 

• „Fiware Tech Summit 2018” organizat la Porto, Portugalia in perioada 8-9 mai 2018 (a 

participat din echipa proiectului Radu Plămănescu);  

• „Fiware Tech Summit 2018” organizat la Malaga, Spania in perioada 27-28 noiembrie  

2018 (a participat din echipa proiectului Radu Plămănescu). 

• „Smart cities of Romania 2018” – organizat in București, Romania in data de 30 octombrie 

2018 (a participat din echipa proiectului Radu Plămănescu). 

• „ERA-NET SES: Family of Projects Event 2018” – organizat la Magdeburg, Germania in 

perioada 17-19 Septembrie 2018. In contextul Act 2.1, de contributiei la „Smart Grid 

Knowledge Community”,  Mihaela Albu a participat activ la aceasta întâlnire din partea 

echipei. 

 

De remarcat faptul ca RSEEC 2018 a fost organizat sub egida CIRED, ceea ce a asigurat o 

platforma excelenta de anunțare in viitor si diseminare a proiectului FISMEP in comunitatea de 

utilizatori potențiali.  

In aceeași perspectiva, obiectivele proiectului au fost prezentate/discutate si la alte întâlniri 

relevante pe plan național, organizarea acestora in București permițând optimizarea utilizării 

resurselor financiare ale proiectului: 
1. IRE – Calitatea Energiei Electrice, organizat la București in data de 24 mai 2018 

2. IRE – „Smart metering for smart cities”,organizat la București pe 26 iunie 2018 
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Figura 6. Participare “Fiware Tech Summit” – Porto 2018  
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Figura 7. "2018 Bucharest Symposium on Microgrids" – Mihaela Albu(stanga sus), Radu Plămănescu 

prezentare lucrare (dreapta sus), participanți (jos) 
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Figura 8. Participare "Fiware Tech Summit 2018" - Malaga 
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6. „FIWARE Tech Summit” Porto 2018  

 

Summitul internațional Fiware desfășurat la Porto (8 si 9 mai 2018) in incinta „Palacio da 

Bolsa”, a fost un eveniment dedicat tehnologiei Fiware cu 90 de prezentatori din 6 continente 

diferite, fie aceștia din comunitatea Fiware sau nu, care au împărtășit si prezentat cunoștințele lor 

cat si proiectele dezvoltate pe baza acestei tehnologii. Evenimentul a fost organizat pe 4 directii 

principale: Orașe, Industrie, Agricultura și Dezvoltatori ai tehnologiei Fiware, desfășurându-se în 

51 de sesiuni de tehnologie și de afaceri, cu cazuri de utilizare, cu noutăți și discuții în grup. 

Evenimentul a oferit, de asemenea, o zonă de expoziții pentru a prezenta serviciile și soluțiile 

inteligente oferite de FIWARE. În plus, instruirile și aplicatiile sub forma de tutorial au avut loc 

sub forma unor activități paralele, cum ar fi „Open Camp” organizat de FIWARE Mexico și 

FIWARE Mundus și spațiul "Doing Business", care a primit mai mult de 30 de companii de tip 

„start-up”, toate acestea în timp ce au avut loc evenimente de tip „brokeraj” și întâlniri cu 

investitori și orasele care au preocupari in sensul tehnologiilor de tip „cloud” bazate pe tehnologia 

Fiware. 

Acesta conferință a fost o oportunitate de a întâlni oameni pregătiți si pasionați, din toate colturile 

lumii, care lucrează si dezvolta aplicații pe baza tehnologiei FIWARE. Totodată, aceasta conferință 

a arătat cum componentele de tip open-source oferite de FIWARE au devenit din ce in ce mai 

cunoscute si mai utilizate, iar acumularea cunoștințelor si întrebărilor au devenit din ce in ce mai 

vizibile. 

Având în vedere că aceasta tehnologie este relativ noua, iar mulți dintre participanți au 

intrat in contact cu Fiware in urma cu aproximativ un an in urma, reuniunea din Porto a dovedit că 

FIWARE a parcurs un drum lung iar progresele sunt vizibile. Astăzi, platforma tehnologica Fiware 

este folosita pentru a crea aplicații inteligente, pentru a gestiona si agrega date provenite de la 

diverse echipamente de măsurare dar și de a oferi si gestiona servicii ale orașelor. In al doilea rând, 

aceste date pot duce la îmbunătățirea proceselor industriale și de producția alimentara, dar si de a 

avea acces la Internetul Lucrurilor (IoT) in mod uzual. Prin acumularea de experiență, noii 

dezvoltatori devin noii maeștri, experții în tehnologie care vor continua să împărtășească mesajul 

și să îmbunătățească platforma, să implementeze noi funcționalități, poziționând FIWARE ca 

viitoare tehnologie de interconectare intre proces si aplicații.  

Sesiunile plenare au oferit cele mai recente știri si inovații in jurul tehnologiei FIWARE și 

au împărtășit planurile si direcțiile viitoare de cercetare ale Fundației FIWARE, astfel încât sa 

mențină comunitatea in pas cu tendințele actuale și de a lărgi impactul acestei noi tehnologii asupra 

mediilor de stocare si analiza „cloud”. A fost anunțat că „Smart Energy” va deveni o direcție si o 

preocupare de dezvoltare a platformei. Acestea fiind spuse, evenimentul a găzduit un total de 19 

întâlniri ale diferitelor comunități de dezvoltare a tehnologiilor de tip „open-source”. Pe parcursul 

acestui eveniment care a durat 2 zile, cei 574 de participanți, provenind din peste 135 de orașe din 

36 de țări diferite, au avut ocazia să se întâlnească cu alți întreprinzători și inovatori și cu persoane 

care lucrează în același domeniu. 

De la „summit” la „summit” numărul participanților a crescut așa cum si colaborările dar 

si noile companii care utilizează tehnologia FIWARE. Următorul eveniment va avea loc în Orașul 

Málaga în perioada 26-28 noiembrie 2018. 
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7. “FIWARE Tech Summit”, Malaga 2018 

 

Fiware Summit s-a desfășurat in perioada 27-28 noiembrie 2018 in locația „Palacio de Ferias 

y Congresos de Malaga”; agenda evenimentului a fost orientata pe dezvoltatorii tehnologiei si pe 

afaceri de tip „Start-up”, incluzând prezentări ale tuturor funcțiilor si caracteristicilor tehnologiei 

FIWARE făcute de programatorii care ajuta aceasta tehnologie sa evolueze, prezentări care au avut 

loc in cele doua zile ale summit-ului. In prima zi, experții tehnici au explicat tot ceea ce trebuie sa 

știe un utilizator al acestei tehnologii, pentru a începe sa dezvolte linii de cod astfel încât sa 

construiască o aplicație bazata pe FIWARE, acestea realizând-se prin revizuirea tuturor 

componentelor principale ale acestei tehnologii de tip „open source”, conectarea la IoT (internetul 

lucrurilor), adăugarea gestionării identității, controlului accesului și gestionării API etc. 

În ziua a doua, liderii de tehnologie au pregătit prezentări pentru a-și împărtăși viziunea asupra 

orașelor inteligente, a aplicațiilor in agricultura și in industrie. Reprezentații sectorului public au 

Figura 9. Fiware Summit Porto 2018 
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avut intervenții pe tema legislației și au arătat planurile viitoare pentru economia digitală care sa 

includă tehnologia Fiware. Inițiative de tip „Start-up” bazate pe FIWARE si-au prezentate primii 

pasi  in direcția implementării Fiware, prezentând produse inovatoare și împărtășind poveștile lor 

de succes. Ziua a doua a cuprins, de asemenea, o serie de prezentări de tip „workshop” pe teme 

privind componentele FIWARE. In cele doua zile au fost prezente companii precum ATOS, 

Orange, E.ON Research Center in Aachen, Telefonica si mulți alții, reprezentanți ai orașelor cum 

ar fi Porto, Utrecht, Malaga, dar si membrii ai Ministerului Industriei Spaniole și Comisia 

Europeană.  

Cele doua zile ale conferinței au avut ca scop prezentarea proiectelor si realizărilor  in domeniile 

legate de orașe inteligente, industrie, cercetare si sectorul economic, ce au legatura cu Spania, 

Europa si cu piețele mondiale. O serie de sesiuni speciale au subliniat faptul ca tehnologia 

FIWARE este cadrul central pentru integrarea soluțiilor complete care sa facă posibila 

transformarea către orașe inteligente, astfel încât, având soluții pregătite bazate pe FIWARE sa se 

poată face legătura intre companii care doresc sa dezvolte conexiuni cu sectorul administrativ si 

de dezvoltare urbana. 

Pe lângă prezentarea soluțiilor si inovațiilor aduse acestui domeniu, un accent important a fost pus 

pe Fundatia FIWARE, in cadrul căreia Radu Plămănescu (primul roman care face parte din aceasta 

comunitate, începând cu luna mai) preia si tematicile din proiectul FISMEP. Fundația FIWARE, 

care in prezent a ajuns la 200 de membri, este cea care reprezinta comunitatea de dezvoltare a 

acestei tehnologii, fiind susținută de actori importanți in domeniul tehnologiei informației, cum ar 

fi ATOS, Orange, NEC si Telefonica. Fundația susține integrarea datelor intr-un context in care 

securitatea acestora, încrederea si suveranitatea utilizatorilor sunt elemente esentiale.  

In perioada summitului au fost prezentate noi componente ale întregului sistem FIWARE, 

componente care ajuta la integrarea, manipulare si vizualizarea datelor cum ar fi „FogFlow”, 

„WireCloud”, „IDAS”, „KURENTO”. Cu ajutorul acestora, dezvoltatorii de servicii de tipul 

Internetul lucrurilor („IoT”) vor beneficia de integrare rapida pe baza unor costuri reduse. 

  

Figura 10. "Fiware Summit Malaga 2018" 
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8. Orașe inteligente ale României (Smart Cities of Romania) 

 

În data de 30 Octombrie 2018 a avut loc cea de a patra ediție a expo-conferinței anuale „Smart 

Cities of Romania, „Comunități inteligente, provocări actuale și de perspectivă”, in București. La 

această conferință a participat din partea proiectului FISMEP asistent drd. ing. Radu Plămănescu. 

Ediția 2018 a avut patru componente tematice majore: 

• Cum ne aliniem la politicile orașelor inteligente europene (invitați din partea 

Comisiei Europene, BERD, Banca Mondială, Autorități Centrale și Locale) 

• Clădiri inteligente 

• Internetul lucrurilor („IoT”) și infrastructura oraselor inteligente 

• Soluții pentru modernizarea și fluidizarea traficului 

• Mobilitate Inteligente & Conectata 

Expo-conferința a avut ca scop identificarea modului concret în care tehnologia poate fi 

exploatată în folosul comunităților urbane sau rurale, al cetățenilor, a companiilor și turiștilor în 

egală măsură. Au participat experți în administrație publică, primari și consilieri locali, manageri 

ai orașelor, specialiști în tehnologia informatică, profesori universitari și sociologi.  

Evenimentul a avut ca obiectiv promovarea de concepte și tehnologii, dar mai ales schimbul de 

informații și cunoștințe, acumulate în cele mai recente proiecte.  

Smart Cities of Romania a acordat și premii celor mai importante companii și instituții din 

România pentru progresul in direcția si cercetarea soluțiilor de tip orașe inteligente. 

 

 
Figura 11. "Smart Cities of Romania 2018" 

 


